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Pendahuluan

 Kurban merupakan salah satu ibadah tertua dalam agama-agama sehingga 

kurban dalam Islam memiliki sejarah yang panjang.

 Kurban dalam Islam  bukan sekedar ritual, tapi sesuai dengan ajaran ibadah 

dalam Islam, memiliki dimensi-dimensi dan makna-makna yang harus 

diwujudkan umat.. 

Kurban Sebelum Nabi Ibrahim

Praktek kurban pada zaman sebelum  Nabi Ibrahim dapat dikatakan dominan sebagai 

persembahan kepada tuhan atau dewa-dewa yang tidak memiliki perhatian  terhadap 

manusia yang berkembang dalam agama-agama demonik dan hanya sedikit yang 

dilaksanakan sebagai persembahan kepada tuhan yang baik dan peduli kepada manusia.  

 Agama-agama demonik di antaranya dianut oleh masyarakat Yunani, Romawi, 

Syria dan sebagian masyarakat yang mendiami pantai Laut Tengah yang 

memiliki kepercayaan bahwa dewa-dewa mereka cenderung untuk tidak 

mengenal kaedah moral dan cenderung acuh tidak acuh terhadap manusia

(Huston Smith, 1985: 304).

 Di samping kurban hewan dan hasil bercocok tanam, di kalangan penganut 

agama-agama demonik berkembang kurban manusia:

 Di kalangan masyarakat Kanaan (3500 – 1100 SM) yang tinggal di 

Libanon, Suriah dan Yordania, anak-anak dikurbankan sebagai 

persembahan kepada dewa Moloch;

 Di kalangan masyarakat Minoan (Yunani) (2700 SM – 1450 SM), 

manusia dikurbankan untuk dewa-dewa sesembahan mereka.

 Di kalangan masyarakat Mesir Kuno, gadis suaci ditenggelamkan ke 

dalam sungai Nil sebagai persembahan kepada penguasanya.

Kurban pada Zaman Nabi Ibrahim (1997 -1822 SM)

 Pada zaman Nabi Ibrahim, dakwah dilaksanakan untuk mengubah agama 

demonik menjadi agama etis, agama yang mengajarkan Tuhan yang baik kepada 

manusia.
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 Dakwah Nabi Ibrahim berhasil membentuk Millah Ibrahim yang menjadi model 

beragama dalam Yahudi, Islam dan Kristen yang kemudian dikenal sebagai 

agama-agama Ibrahimi (Abrahamic Religions)

 Dalam agama-agama Ibrahimi, kurban diubah dari kurban manusia ke kurban 

hewan.

 Perubahan kurban itu disimbolkan dengan pelaksanaan kurban oleh Nabi 

Ibrahim yang semula mau melaksanakan kurban dengan menyembelih puteranya 

Ismail atas perintah Allah, yang kemudian atas perintah Allah pula ketika 

Ibrahim mau menyembelihnya dengan pisau telah menempel di lehernya, 

puteranya diganti domba oleh Malaikat Jibril, sehingga yang tersembelih adalah 

domba itu

 Kurban hewan dilaksanakan di kalangan keturunan Ibrahim  dan agama-agama 

Ibrahimi

 Dalam pelaksanaannya, kurban hewan di kalangan maasyarakat keturunan 

Ibrahim diliputi mitos. Bangsa Arab yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim 

melalui  puteranya, Nabi Ismail (1911 – 1774), mempraktekkan kurban hewan 

dengan menjadikan daging  sebagai sajian (sesajen) yang diletakkan di atas 

berhala dan darahnya disiramkan ke badan berhala. Mereka beranggapan bahwa 

daging dan darah kurban itu akan diterima Tuhan. 

 Begitu juga di kalangan kaum Yahudi (agama Yahudi mulai didakwahkan Nabi 

Musa yang hidup pada 1527 -1407 SM). Kurban hewan di kalangan mereka di 

antaranya dilakukan dengan lembu dan kambing  yang dibakar dan disebut 

sebagai kurban bakaran dengan peraturan dan upacara tertentu. Dalam Kitab 

Imamat ps. 1 disebutkan    bahwa kurban bakaran itu suatu kurban api-apian 

yang baunya menyenangkan bagi Tuhan.

Kurban pada Zaman Nabi Muhammad (571 – 632 M)

 Nabi Muhammad membawa risalah Islam yang mengikuti role model agama 

etis Millah Ibrahim.

 Dengan ajarannya  bahwa inti sifat Allah adalah rahmah (tauhid rahamutiyah), 

secara teologis Islam menjadi puncak agama-agama Ibrahimi.

 Nabi Muhammad mensyariatkan kurban pada pada tahun ke-2 H. Sebelumnya 

Nabi Muhammad dan para sahabat sebagai bagian dari masyarakat Arab 

menyembelih hewan sebagai ungkapan rasa syukur yang disebut ‘antarah (?)

 Pensyariatan kurban dalam Islam sebagai bagian dari ajaran agama bidang 

ibadah. Dalam S. al-Hajj, 22: 34-37  dijelaskan status dan fungsi korban beserta 

semangat yang harus menyertainya. Pertama-tama dalam ayat 34  dinyatakan 
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bahwa penyembelihan hewan kurban itu merupakan ajaran universal yang ada 

dalam  tiap-tiap agama. Ajaran itu ditetapkan supaya umat manusia mengingat 

asma Allah atas   anugerah berupa hewan ternak yang dikaruniakan kepada 

mereka. Kemudian dalam ayat 36 dijelaskan bahwa sebagai bagian dari agama, 

kurban itu menjadi syi’ar yang mengandung kebaikan bagi umat Islam.

 Kebaikan yang disebutkan dalam ayat itu adalah dibagikannya daging kurban 

kepada orang-orang yang berhak, di samping untuk dimakan  sendiri oleh orang 

yang berkurban. Dan terakhir dalam ayat 37 ditegaskan bahwa yang diterima 

Allah dari kurban sembelihan itu bukan daging dan darahnya, tapi ketakwaan 

dari  umat Islam.

 Nabi Muhammad melaksanakan kurban dengan menyembelih 2 ekor kambing: 

1 untuk keluarganya (Bani Hasyim) dan 1 untuk umatnya. Dia juga 

membolehkan sahabat melaksanakan kurban sapi dan unta dengan pembayaran 

harga secara patungan: sapi untuk 7 orang dan al-jazur (hewan yang disediakan 

untuk disembelih dan biasa dipahami dengan unta) untuk 10 orang.

 Dalam pelaksanaan durban setelah Nabi wafat pada zaman sahabat, ada banyak 

orang yang membanggakan kurban yang telah mereka lakukan, sehingga kurban 

kambing yang semula untuk satu keluarga (bahkan 1 klan) berubah menjadi 

kurban 1 kambing untuk 1 orang.

 Pelaksanaan kurban di zaman Nabi Muhammad kemudian dirumuskan menjadi 

kurban yang dilaksanakan dengan al-isytirak fits tsawab dan al-isytirak fi ats-

tsaman.

Pengaruh kurban Agama-Agama Ibrahimi

 Setelah perkembangan agama-agama Ibrahimi, termasuk Islam, kurban 

manusia masih tetap dilaksanakan dalam berbagai budaya:

 Aztec (500 M- 1500 M)

 Etruria (800 – 100 SM)

 Celtic (800 – 1 M)

 Roma (753 – 510 SM)

 Galia (700 – 500 SM)

 Carthaginia (300 – 140 SM)

 Scytian (700 – 600 SM)

 Chimu (1000 – 1476 M)

 Kawasan Timur Indonesia (awal tahun 2000an)
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 Dengan pengaruh dari agama-agama Ibrahimi, pada zaman modern kurban 

manusia dipandang sebagai kejahatan yang dikenal dengan pembunuhan ritual 

(ritual murder)

Dimensi Filosofis dan Makna

 Dengan pensyariatan di atas, Islam telah melakukan rasionalisasi kurban 

dengan melakukan demitologisasi dan fungsionalisasi terhadapnya. Islam 

melakukan demitologisasi dengan membantah mitos bangsa Arab bahwa Tuhan 

menginginkan daging dan darah korban; dan mitos kaum Yahudi yang 

mempercayai bahwa Tuhan senang akan  bau korban yang dibakar. Ia 

membantahnya dengan menyatakan bahwa semua yang dipercayai dalam mitos 

itu tidak benar, karena yang diterima atau sampai kepada-Nya hanyalah 

ketakwaan dari orang yang berkurban (dan mengurus kurban). Selanjutnya ia 

melakukan fungsionalisasi dengan menjelaskan fungsi kurban sebagai syi’ar 

agama yang mengandung kebaikan dengan dimensi dan makna-makna tertentu.

 Dimensi-dimensi kurban:

 Dimensi filosofis: hakikat kurban adalah ketundukan kepada Allah yang 

mengungkapkan kehendak-Nya dalam 3 ayat (qauliyah, kauniyah, dan 

tarikhiyah) untuk membebaskan manusia dari khusrin, hayah khabitsah, lawan 

dari hayah thayyibah.

 Dimensi spiritual (kerohanian): kurban untuk mengingat Allah (al-Hajj, 22: 34 –

li ydzkurus mallah ‘ala ma razaqahum….)

 Dimensi moral (akhlak): takwa shahibul qurban yang diterima Allah (al-Hajj, 

22: 37: lan yanal Allaha luhumuhma…..)

 Dimensi Sosial: kurban, mewujudkan kesejahteraan sosial (al-Hajj, 22: 36 – fa 

kulu minha wa ath’imul qani’a wal mu’tarr)  

 Makna Kurban

Kurban memiliki makna fungsi pendidikan membentuk pribadi al-mukhbitin.

Berdasarkan  makna asal al-khabtu adalah al-muthmainnu minal ardl (tanah 

padas/keras) dan tafsir ayat yang dikemukakan Mujahid (ulama salaf) bahwa al-

mukhbitin dalam al-Hajj, 22: 34 adalah al-mujtahiduna fil ‘ibadah (orang-orang yang 

bersungguh-sungguh dalam mengabdi kepada Allah sehingga rela mengorbankan harta, 

pikiran, tenaga dan nyawa) maka pengertian al-mukhbitin adalah militan-militan 

muslim. Karakter al-mukhbitin yang disebutkan dalam al-Hajj, 22: 35 adalah:
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 Militan spriritua: hati bergetar ketika mendengar asma Allah disebut 

(alladzina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum)

 Pribadi militan: tangguh menaklukkan tantangan dan  menjalani 

ujian/kesulitan (wash-shabirina ‘ala ma ashabahum)

 Militan sosial: penyebar perdamaian, kesejahteraan dan kebaikan yang 

ada pada segala sesuatu/berkat Allah (wal muqimish shalah)

 Militan sosial: produktif (berkemampuan menghasilkan barang dan jasa) 

dan filantropis (berbagi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial) (wa 

mimma razaqnahum yunfiqun)


